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Abstrak
Artikel ini mengkaji apa yang disebut sebagai epistemologi Hubungan
Internasional. Kajian Ilmu Hubungan Internasional secara epistemologis akan
melibatkan aspek Teori-teori Hubungan Internasional, metodologi dan teknik
penelitian. Pembahasan mengenai epistemologi ini tidak lepas hubungannya
dengan filsafat ilmu sosial. Pembahasan teori-teori tidak terlepeas dari Teori
Realisme,Teori Teori International Society dan Teori Konstruktivisme. Tentang
metodologi penelitian yang digunakan ada yang disebut dengan pendekatan
tradisional (traditional approach) yang disebut juga kualitatif. Sedangkan
ilmuwan Hubungan Internasional dalam kegiatan metodologinya biasa
mengunakan metode deduktif dikenal sebagai pendekatan saintifik (scientific
approach) atau pendekatan kuantitatif.
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Pendahuluan
Semua pengetahuan manusia pada dasarnya memiliki tiga landasan yakni
ontologi (apa), epistemologi (bagaimana) dan aksiologi (untuk apa) ilmu itu.
Perbedaannya terletak pada wujud materialnya serta sejauh mana tiga landasan itu
dilaksanakan dan dikembangkan oleh manusia.1 Epistemologi adalah cabang
filsafat ilmu yang berurusan dengan hakikat dan ruang lingkup pengetahuan,
pengandaian-pengandaian dan dasar-dasarnya serta pertanggung jawabannya atas
pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki.2
Sedangkan menurut Imre Lakatos, seperti dikutip Mochtar Maso’ed,
epistemologi adalah bagian dari filsafat ilmu yang membahas persoalan "Apa
yang kita ketahui?" (yang disimpan dalam bentuk teori); "Bagaimana kita tahu
itu?" (yaitu pembahasan tentang metodologi); dan "Dengan cara apa kita tahu
itu?" (yaitu teknik atau metode).3 Oleh karena itu kajian Ilmu Hubungan
Internasional secara epistemologis akan melibatkan aspek-aspek sbb:
1.

Teori-teori Hubungan Internasional: yaitu tentang pengetahuan

apa yang telah diperoleh dalam ilmu ini dan bidang-bidang kehidupan sosial apa
yang diliput oleh ilmu Hubungan Internasional ini.
2.

Metodologi: yaitu

tentang

prosedur

bagaimana

pengetahuan

tentang fenomena hubungan internasional itu diperoleh.
3.

Teknik dan metode penelitian: yaitu tentang cara-cara penelitian

apa yang diterapkan untuk memperoleh pengetahuan itu.
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Sedangkan Michael Nicholson dan Peter Benet (1999) menyatakan kajian
epistomologi dari Hubungan Internasional baik dalam kerangka teorinya maupun
metodologi akan menginduk kepada perdebatan di dalam filsafat ilmu, termasuk
filsafat ilmu sosial.4 Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah perilaku manusia dapat
dijelaskan seperti bagaimana ilmu-ilmu alam menjelaskan perilaku objek
penelitiannya. Masalah dengan manusia adalah makhluk ini dapat menafsirkan
perilakunya dan interpretasi itulah yang menjadi daya tariknya. Misalnya
konferensi internasional tidak hanya melibatkan sekumpulan manusia tetapi
mengapa mereka berkumpul.
Sebagai sebuah disiplin Hubungan Internasional merupakan kajian lebih
dari sekedar hubungan antar bangsa-bangsa. Aktor lain seperti organisasi
internasional, perusahaan multinasional, organisasi lingkungan, kelompokkelompok teroris juga bagian dari kajian disiplin ini.5 Selain aktor-aktor dalam
Hubungan Internasional fokus studinya juga mengenai politik kekuasaan antar
bangsa-bangsa, pengaruh struktur ekonomi di tingkat global, hukum internasional,
norma-norma dan etika internasional.
Namun fokus awal dari Hubungan Internasional adalah studi tentang perang
dan damai. Pengalaman Perang Dunia I mendorong perkembangan studi
bagaimana menciptakan perdamaian dan bagaimana mencegah perang. Oleh
sebab itulah dipelajari juga mengenai Sejarah Diplomasi, Hukum Internasional
dan Ekonomi Internasional. Setelah Perang Dunia II dipelajari juga organisasi
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internasional.6 Pada tahun 1930-an politik internasional, geografi politik dan opini
public mulai banyak mendapat perhatian. Pada Perang Dunia II dan pembentukan
PBB memberikan dorongan baru kepada ilmu pengetahuan ini telah menyebabkan
lahirnya pemerintahan dunia. Pada tahun 1960-an dan 1970-an perkembangan
studi Hubungan Internasional semakin kompleks dengan masuknya aktor
international governmental organization dan international non governmental
organization (NGO). Pada tahun 1980-an pola Hubungan Internasional masih
bersifat state centric tetapi muncul kekuatan-kekuatan sub groups yang
mengemuka. Pada tahun 1990-an setelah runtuhnya Uni Soviet mendorong kajian
baru di ranah Hubungan Internasional.
Dari perjalanan studi Hubungan Internasional itu muncul berbagai
penafsiran terhadap pola interaksi internasional dan berbagai isu di dalamnya
termasuk dampak dari struktur di dalam negeri sebuah negara terhadap pola
hubungan internasional. Berbagai perkembangan internasional sepanjang satu
abad ini melahikan berbagai teori hubungan internasional. Teori ini menjadi salah
satu cara bagaimana memahami interaksi antar bangsa di dunia. Beberapa teori
akan dibahas dalam makalah ini yakni Pertama, Teori Realisme. Kedua Teori
Liberalisme yang juga disebut Pluralisme. Ketiga, Teori International Society atau
English School. Keempat, Teori Konstruktivisme.
Teori Hubungan Internasional
Teori Realisme berkembang paling awal karena Perang Dunia I dan Perang
Dunia II memberikan karakter kuat mengenai pentingnya kekuatan internasional
dalam mengendalikan Hubungan Internasional. Menurut Robert Jakson dan Georg
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Sorensen (2012), gagasan dasar dari realis adalah (1) pesimis terhadap karakter
manusia, (2) keyakinan bahwa hubungan internasional merupakan konflik-konflik
dan konflik-konflik diselesaikan melalui perang, (3) tingginya nilai-nilai
keamanan nasional dan bertahannya negara, (4) skeptis akan ada kemajuan dalam
politik internasional dibandingkan dengan kehidupan politik dalam negeri.7.
Sedangkan Jill Steans (2010) menyebutkan asumsi dasar dari Realisme antara
lain, negara merupakan aktor utama dalam Hubungan Internasional, kedaulatan
adalah karakter utama negara, negara dimotivasi oleh dorongan mencari
kekuasaan, keamanan dan kepentingan nasional, negara seperti manusia bertindak
untuk kepentingan sendiri, dan kekuasaan merupakan kunci untuk memahami
perilaku internasional. 8
Perspektif Realisme ini merupakan kerangka yang dominan di dalam
Hubungan Internasional. Jackson bahkan membaginya kedalam Realisme Klasik
dan Realisme Neo Klasik. Yang pertama merujuk kepada sejumlah pandangan
dari para pemikir lama yakni Thucydides, Nicolo Machiavelli dan Thomas Hobes.
Kemudian juga Realisme Klasik ini sangat dipengaruhi oleh Hans J Morgenthau.
Rangkuman tiga pemikir realis dalam Hubungan Internasional ini
digambarkan oleh Jackson sebagai berikut.9
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Dari ketiga pandangan realis itu intinya adalah mereka sepakat bahwa
kondisi manusia dalam keadaan tidak aman dan konflik yang harus dihadapi.
Mereka juga paham bahwa terdapat semacam pengetahuan politik untuk
menghadapi masalah keamanan dan bagaimana menghadapinya. Akhirnya mereka
juga sepakat bahwa tidak ada solusi akhir dari kondisi ini. Artinya dalam
Hubungan Internasional tidak ada perdamaian yang abadi karena kepentingan
untuk mendapatkan kekuatan selalu terjadi diantara entitas politik seperti negara.
Morgenthau yang menganut aliran Realis mengajukan enam prinsip dari apa
yang disebut realisme politik. Konsepnya antara lain politik berakar dalam sifat
manusia yang permanen yakni berpusat kepada kepentingan sendiri, politik adalah
wilayah aksi yang otonomi dan tidak dapat dikurangi oleh moral, kepentingan
sendiri merupakan kondisi manusia, etika Hubungan Internasional

bersifat

situasional, realis berpendapat bahwa negara tertentu dapat memaksakan ideologi
kepada negara lain.
Teori Neorealis atau disebut pula Struktural Realis mendasarkan diri pada
paham bahwa manusia tidak ada kaitan dengan negara yang ingin merebut
kekuasaan. Struktur dan sistem internasionallah yang memaksa negara merebut
kekuasaan. Oleh sebab ini diasumsikan jika tidak ada negara yang memiliki
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kekuatan besar makan akan terjadi kekacauan. Sebaliknya negara-negara besar
yang mengendalikan sistem internasional akan menjaga perdamaian dunia.
Berbeda dengan Teori Realisme dalam Hubungan Internasional, Teori
Liberalis sebaliknya memandang bahwa interaksi di dunia ini memiliki
kecenderungan untuk bekerja sama. Teori Liberalisme fokus kepada penjelasan
dalam kondisi seperti apa kerja sama internasional dapat dilaksanakan. Asumsi
dari Liberalisme adalah, pertama, negara dan non negara merupakan entitas
penting di dunia. Selain itu juga organisasi non pemerintah, transnasional seperti
perusahaan multinasional corporation dan kelompok pembela hak asai manusia
memainkan peran penting di dalam Hubungan Internasional. Kedua, pandangan
Liberal melihat ekonomi dan saling ketergantungan memiliki efek mejadikan
perilaku negara moderat. Ketiga, kaum Liberalis memandang agenda utama
Hubungan Internasional adalah terkait isu ekonomi, sosial dan lingkungan.
Berbeda dengan paham Realis bahwa agenda utama Hubungan Internasional
adalah isu-isu politik dan militer. Keempat, menafsirkan fenomena Hubungan
Internasional sebagai sesuatu yang “inside-out” (dari dalam keluar) yang
mengkaji bagaimana faktor negara-masyarakat dan individu mempengaruhi
Hubungan Internasional. Kelima, analisa utamanya adalah menemukan dalam
kondisi seperti apa kerjasama internasional dapat dicapai. 10
Teori International Society atau Masyarakat Internasional yang dikenal juga
sebagai English School (Mazhab Inggris) merupakan campuran dari pemahaman
Realis mengenai kekuasaan dan perimbangan kekuatan dan pemahaman Liberalis
bagaimana hukum, aturan, norma dan kelembagaan berjalan secara internasional.
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Asumsi pertama, dunia dapat dipahami sebagai masyarakat internasional atau
anarki dimana negara dan non negara berjalan. Kedua, English School konsep
“order” (tatanan) dalam masyarakat anarkis memainkan peran penting secara
teoritis. Tatanan tidak hanya dari kekuasaan atau perimbangan kekuasaan tetapi
juga penerimaan aturan dan kelembagaan yang mengaturnya. Ketiga, English
School mengakui pentingnya etika perdamaian dunia dan pemahaman akan moral.
Namun diimbangi oleh pandangan pragmatis mengenai masyarakat anarkis
dimana kekuasaan dan kepentingan masih penting. 11
Sementara itu yang baru kemudian muncul Teori Konstruktivisme.
Konstruktivisme memandang untuk mempersoalkan identitas dan kepentingan
negara. Ini berbeda dengan Teori Realis dan Liberalis yang meyakini mengendai
identitas dan kepentingan negara yang sudah melekat adanya. Konstruktivis tidak
hanya tertarik kepada negara sebagai aktor tetapi juga organisasi internasional dan
organisasi transnasional. Konstruktivis juga memandang struktur internasional
dalam pengertian struktur sosial dengan faktor-faktor norm, rules dan law.
Struktur ini akan mempengaruhi identitas dan kepentingan agen internasional
serta hasilnya seperti intervensi kemanusiaan dan tabo dalam penggunaan senjata
pemusnah massal. Tekanan kepada dimensi sosial struktur ini berbeda dengan
neorealis dan neoliberal yang sangat materialis. Kalangan Konstruktivis
memandang bahwa dunia sebagai sesuatu yang sedang berkembang atau
dibangun, bukan sesatu yang final sudah jadi.
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Metodologi
Dalam Ilmu Hubungan Internasional metodologi penelitian yang bisa
digunakan disebut dengan pendekatan tradisional (traditional approach) yang
disebut juga kualitatif. Sedangkan ilmuwan Hubungan Internasional dalam
kegiatan metodologinya biasa mengunakan metode deduktif dikenal sebagai
pendekatan saintifik (scientific approach) atau pendekatan kuantitatif.12
Pendekatan tradisional yang disebut juga dengan metode induktif maka para
ilmuwan penganut pendekatan ini lebih menyukai kegiatan pengumpulan fakta
langsung ke lapangan. Mereka tidak berpijak kepada teori-teori atau model
terlebih dahulu dalam kegiaan penelitian. Umar Suryadi menyebut kaum
tradisional mengarahkan kegiatannya dalam pembuatan generalisasi yang bersifat
deskriptif dan mendasarkan analisanya dari sumber –sumber sejarah, filsafat,
etika, hokum dan ingatan para pelaku Hubungan Internasional. Para ilmuwan
harus memberikan makna dan interpretasi fakta-fakta itu karena fakta Hubungan
Internasional tidak selalu transparan.
Penganut metode saintifik dalam Ilmu Hubungan Internasional dalam
kegiatan keilmuannya mengandalkan pengujian-pengujian komprehensif dan
hipotesa-hipotesa deduktif. Menurut penganut metode saintifik teori Hubungan
Internasional yang ada harus diperkuat dengan pengujian dan observasi secara
terus menerus. Para penstudi Hubungan Internasional tidak memberikan
pemaknaan terhadap fakta karena dikhawatirkan menjurus kepada subyektivitas.
Agar fakta yang dikumpulkan dalam proses pengujian teori itu bersifat obyektif
maka, perlu ditentukan model dan parameternya. Untuk sampai kepada
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kesimpulan maka penstudi Hubungan Internasional menggunakan variabel dan
indikator yang diturunkan dari konsep-konsep yang telah ditentukan.
Metodologi Hubungan Internasional juga terpengaruh oleh perkembangan
dalam ilmu sosial. Muncul pandangan dua kubu yang kuat yakni positivis dan
postpositivis. Kaum positivis berpendepat bahwa realitas obyektif berada di luar
sana sedangkan postpositivis berpendapat realistas adalah ciptaan subyektif
manusia yang dihasilkan melalui konstruk berdasarkan konsep, bahasa, pemikiran
dan ideologi. Di sini kaum positivis Hubungan Internasional berusaha untuk
“menjelaskan” dunia secara ilmiah yang bertugas membangu Ilmu Hubungan
Internasional pada landasan proposisi empiris dan teruji. Sedangkan postpostivis
Hubungan Internasional berusaha “memahami” peristiwa yang terjadi di dunia.
Kaum ilmuwan postpositivis ini selain memahami juga menafsirkan peristiwa
yang menjadi bahan studi.13
Metodologi postpositivism berkembang sebagai reaksi atas metodologi
positivis Hubungan Internasional yang dikembangkan oleh Kenneth Waltz yang
dikenal antara lain dengan game theory. Kritik terhadap positivisme Hubungan
Internasional antara lain gagal memprediksi berakhirnya Perang Dingin akhir
1980-an. Kemudian berkembanglah aliran postpostivisme Hubungan Internasional
yang menolak pengetauan obyektif positivism. Berbagai teori dari postpostivisme
lahir antara lain teori kritis, konstruktivis, posmodernis dan feminis.
Dalam pekembangan lainnya metodologi Hubungan Internasional terlepas
dari perdebatan positivis dan postpositivis mundul metodologi alternatif seperti
metodologi Hubungan Internasional Islam, metodologi Hubungan Internasional
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Tiongkok. Selain itu Mazhab Inggris Hubungan Internasional juga telah terbuka
terhadap pendekatan non-Barat dan keberagaman teori dan metodologi Hubungan
Internasional. ***
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